
ਨਾਡੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਂਧਿ 
 
ਹਧਰਕਥਾਮ੍ੜ੍ ਇਤਸਸਾਰ ਗੁਰੁਗਲ਼ 
ਕਰੁਣਧਦਂਦਾਪ੍ਧਨਤਸੁ ਪ੍ੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪ੍ਰਮ ਭਗਵਦ੍ਭਕਤਧਰਦਨਾਦਰਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵਦੁੁ 
 
ਵਾਸੁਦੇਵਨੁ ਪ੍ਰਾਣਮੁਖਤਸ 
ਤਸਵੇਸ਼ਧਰਂਦਧਿ ਸੇਵ ੇਕਕੈੋਲ਼ ੁ
ਤਸੀ ਸ਼ਰੀਰਦੋਧਲ਼ਿੱ ਪ੍ ਮਵੂਿੱ ਤਸਾਰੁ ਸਾਹਸਰ 
ਈ ਸੁਨਾਧਡਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਸ਼ਰੀ ਭੂ 
ਮੀ ਸਮੇਤਸ ਧਵਹਾਰਗਵੈ ਪ੍ 
ਰੇਸ਼ਨਮਿਸੁਮੁਧਤਤਗਲ਼ ਧ ਂਧਤਸਸੁਤਸ ਧਹਿੱ ਗਧੁਤਸਰੁ ੧੨-੧ 
 
 ਰਣਗਲ਼ੋਧਲ਼ਹ ਨਾਧਡਗਲ਼ੁ ਹ 
ੰ ਨੇਰਡੁ ਸਾਧਵਰ ਮਿਯ ਦੇਹਦ ੋ
ਧਲ਼ਰੁਧਤਸਹਵੁ ਹਧਦਨਾਲ੍ਕੁ ਬਾਹੁਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਈਰੇਰਦੁ 
ਧਸ਼ਰਦੋਲ਼ਾਰੁ ਸਾਹਸਰ ਧ ਂਧਤਸਧਸ 
ਇਰੁਲ਼ੁ ਹਗਿਧਭਮਾਧਨ ਧਦਧਵਜਰ 
ਨਧਰਤਸੁਪ੍ਾਸਨੇ ਗੈਵਵਧਰਲ਼ੇਯੋਲ਼ ੁਸਵਤਗਵਾਧਸਗਲ਼ੁ ੧੨-੨ 
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ਬ੍ੜ੍ ਇਹਧਤਸ ਨਾਮਕ ਵਾਸੁਦੇਵਨੁ 
ਵਧਹਧਸ ਸਤਰੀਪ੍ੁਰੁਸ਼ਗਲ਼ ਦੋਸ਼ਧਵ 
ਰਧਹਤਸ ਏਿੱਪ੍ਿੱ ਤਸੇਰਡੁ ਸਾਧਵਰ ਨਾਧਡਗਲ਼ੋਧਲ਼ਿੱ ਦੁ 
ਦੁਧਹਣ ਮੋਦਿਾਦਮਰਗਣ ਸਨ 
ਮਧਹਤਸ ਸਤਵ ਪ੍ਰਾਧਣਗਲ਼ ਮਹ 
ਮਧਹਮ ਸਂਤਸੈਸੁਵਨੁ ਸਂਤਸਤਸ ਪ੍ਰਮ ਕਰੁਣਾਲ਼ ੁ੧੨-੩ 
 
ਨੂਰੁ ਵਰੁਸ਼ਕੇ ਧਦਵਸ ਮੂਵ 
ੰਿੱਤਸਾਰੁ ਸਾਧਵਰਵਹਵੁ ਨਾਧਡ ਸ਼ 
ਰੀਰਦੋਲ਼ਧਗਧਨਧਤਸਹਵੁ ਏਦਂਧਰਤਸੋਂਦਧੁਦਵਸਦਧਿ 
ਸੂਧਰਗਲ਼ ਸਤ੍ਕਧਰਧਸਦਵ ਪ੍ਰਧਤਸ 
ਵਾਰਦਧਿ ਦਂਪ੍ਧਤਸਗਲ਼ਤਚਨੇ 
ਤਸਾ ਰਧ ਧਸਦਵ ਸਤਸਯ ਸਂਸ਼ਯਧਵਿੱਿਵੇਂਦੇਂਦੁ ੧੨-੪ 
 
 ਤਸੁਰਧਵਂਸ਼ਧਤਸ ਤਸਤਸਵਗਲ਼ੁ ਤਸ 
ਤ੍ਪ੍ਧਤਸਗਲ਼ੇਧਨਸੁਵ ਬਰਹ੍ਮਮੁਖ ਦ ੇ
ਵਤਸੇਗਲ਼ਨੁਧਦਨ ਪ੍ਰਧਤਸਪ੍ਰਧਤਸ ਨਾਧਡਗਲ਼ੋਧਲ਼ਰੁਧਤਸਿੱ ਦੁ 
 ਤਸੁਤਦਸ਼ ਿੋਕਦੋਲ਼ੁ ਜੀਵ 
ਪ੍ਰਤਸਧਤਸਗਲ਼ ਸਂਰਇਸਵੁ ਸ਼ਾ 
ਸ਼ਵਤਸਨ ਤਸਤਸਤ੍ਸਥਾਨਦਧਿ ਨੋਡੁਤਸਿੇ ਮੋਧਦਪ੍ਰੁ ੧੨-੫ 
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ਸਤਸਯ ਸਂਕਲ੍ਪ੍ਨੁ ਸਦਾ ਏ 
ੰਿੱਪ੍ਿੱ ਤਸੇਰਡੁ ਸਾਹਸਰਦਲ਼ੋੁ ਮੂ 
ਵਿੱਤਸੁ ਨਾਿਕੁ ਿਅ ਦਵੈਿੱ ਤਸਾਰੁ ਸਾਹਸਰ 
ਧ ਤ੍ਪ੍ਰਕ੍ੜ੍ ਇਧਤਸ ਓਡਗੂਧਡ ਪ੍ਰਮ ਸੁ 
ਧਨਤਸਯ ਮਂਗਲ਼ ਮੂਧਤਤ ਭਕਤਰ 
ਤਸੇੇੱਧਤਸਗਨੁ ਤਸਾਨਾਧਗ ਸਤਵਤਸਰਦਧਿ ਸਂਤਸਪੈ੍ ੧੨-੬ 
 
ਮਧਣਗਲ਼ੋਲ਼ਧਗਹ ਸਤੂਸਰਦਂਧਦ 
ਪ੍ਰਣਵਪ੍ਰਧਤਸਪ੍ਾਦਯਨੁ ਸਤਵ ੇਤਸਨ 
ਗਣਦੋਧਲ਼ਿੱ ਦਵਨਵਰਤਸ ਸਂਤਸੈਸੁਵਨੁ ਤਸ ਨਵਰ 
ਪ੍ਰਣਤਸ ਕਾਮਦ ਭਕਤ ਧ ਂਤਸਾ 
ਮਧਣ ਧ ਦਾਨਦਂੈਕ ਦਹੇਨੁ 
ਅਣੁ ਮਹਦਗਤਸਨਲ੍ਪ੍ਰੋਪ੍ਾਧਦਯਧਿ ਨੇਿੇਧਸਿੱਪ੍ ੧੨-੭ 
 
ਈ ਸੁਸ਼ੁਮਨਾਦਯਧਖਲ਼ ਨਾਦੀ 
ਕੋਸ਼ ਨਾਧਭਮਿੂਦਧਿ ਵ੍ੜ੍ ਇਸ਼ 
ਣਾਸਨਦ ਮਿਯਦਧਿ ਇਿੱ ਪ੍ਦੁ ਤਸੁਂਧਦਨਾਮਦਧਿ 
ਆ ਸਰੋਜਾਸਨ ਮੁਖਰੁ ਮੂ 
ਿੇਸ਼ਨਾਨਂਦਾਧਦ ਸੁਗਣੁੋ 
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ਪ੍ਾਸਨੇਯ ਗੈਵੁਤਸਧਿ ਦੇਹਦੋਲ਼ਗੇ ਇਰੁਧਤਸਹਰੁ ੧੨-੮ 
 
ਸੂਧਰਗਲ਼ੁ ਧ ਿੱ ਤਸੈਸੁਵਦੁ ਭਾ 
ਗੀਰਧਥਯੇ ਮੋਦਿਾਦ ਤਸੀਤਥਗ 
ਲ਼ੀਰਧਿਕ ਏਿੱਪ੍ਿੱ ਤਸੁ ਸਾਧਵਰ ਨਾਧਡਯੋਲ਼ਧਗਹਵੁ 
ਈ ਰਹਸਯਵਨਲ੍ਪ੍ ਜਨਧਰਗ ੇ
ਤਸੋਧਰ ਪ੍ੇਲ਼ਦੇ ਨਾਧਡ ਨਧਦਯੋਲ਼ ੁ
ਿੀਰਰਨੁਧਦਨ ਮਿੱਜਨਵ ਮਾਡੁਤਸਿੇ ਸੁਧਖਸਵੁਰੁ ੧੨-੯ 
 
ਧਤਸਧਲ਼ਵੁਦੀ ਦੇਹਦੋਲ਼ਧਗਹ ਏਡ 
ਬਿਦ ਨਾਧਡਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਧਦਧਵਜਰ ੁ
ਜਿਜ ਸਂਭਵ ਵਾਯੁ ਵਾਣਯਾਧਦਗਲ਼ੁ ਬਿਦਿੱ ਧਿ 
ਏਿਰੁਧਣਗ ਧਵਹਗੇਂਦਰ  ਧਲ਼ਵੇ 
ੰਿੱਟਧਲ਼ਯ ਸ਼ਣ੍ਮਧਹਧਸ਼ਯਰੁ ਵਾਰੁਧਣ 
ਕੁਧਿਸ਼ਿਰ ਕਾਮਾਧਦਗਲ਼ੁ ਏਡਭਾਗਦੋਲ਼ਧਗਹਰੁ ੧੨-੧੦ 
 
ਇਿੱਕੇਿਦੋਧਲ਼ਹ ਨਾਧਡਯੋਲ਼ੁ ਦ ੇ
ਵਿੱਕਧਲ਼ਂਦੋਡਨਾਡੁਤਸਧਿ ਪ੍ੋਂ 
ਬਿੱ ਧਕਦੇਰਨੁ ਜੀਵਰਧਿਕਾਰਾਨੁਸਾਰਦਧਿ 
ਤਸਿੱਕ ਸਾਿਨਵ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਸ ੁ
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ਤਸਿੱਕਰਧਦ ਸਂਤਸੈਪ੍ ਭਕਤਰ 
ਦਿੱਕਗੋਦਨਸੁਰਤਗੇ ਸਤ੍ਪ੍ੁਣਯਗਲ਼ਨਪ੍ਹਧਰਪ੍ ੧੨-੧੧ 
 
ਤਸੁਂਧਦਧਵਧਡਦਾ ਧਸ਼ਰਦ ਪ੍ਧਰਯ ਂ
ਤਸੋਂਦੇ ਵਯਾਧਪ੍ਧਸ ਇਹਦੁੁ ਤਸਾਵਰ ੇ
ਕਂਦਧਨਹਨਦਰੋਲ਼ਗੇ ਇਦਕੀਰੈਦੁ ਸ਼ਾਖੇਗਲ਼ੁ 
ਓਂਦਧਿਕ ਦਸ਼ਕਰਣਗਿੁ ਸਂ 
ਬਂਿਗੈਧਦਹਵਿੱ ਧਿ ਰਧਵ ਸ਼ਧਸ਼ 
ਧਸਂਿੁ ਨਾਸਤਸਯਾਧਦਗਲ਼ੁ ਨੇਿੇਗੋਂਧਡਹਰੁ ਸਤਸਤਸ ੧੨-੧੨ 
 
ਪ੍ੋੇੱਕਲ਼ਧਡਧਵਧਡਦੋਂਦੇ ਨਾਧਡਯ ੁ
ਸੁਿੱ ਕਦਿੇ ਿਾਰਾਲ਼ ਰਪੂ੍ਧਦ 
ਧਸਿੱ ਧਕਹੁਦੁ ਨਡੁ ਦਹੇਦੋਲ਼ਗੇ ਸੁਸ਼ੁਮਨ ਨਾਮਦਧਿ 
ਰਿੱਕਸਰਨੋਲ਼ਪ੍ੋਗਗੋਡਦੇ ਦਸ਼ 
ਧਦਿੱ ਧਕਨੋਲ਼ਗੇ ਸਮੀਰ ਦੇਵਨੁ 
ਿੇੇੱਧਕਸਦੇ ਮਿੱ ਤਸੋੇੱਬਰਨੁ ਸਂ ਧਰਪ੍ ਦੇਹਦਲ਼ੋੁ ੧੨-੧੩ 
 
ਇਧਨਤਸੁ ਨਾਡੀਸ਼ਾਖਗੇਲ਼ੁ ਈ 
ਤਸਨੁਧਵਨੋਲ਼ਧਗਹਵੇਂਦੁ ਏਕਾ- 
ਤ੍ਮਨੁ ਧਦਵਸਧਪ੍ਤ ਸਾਧਵਰਾਤ੍ਮਕਨਾਧਗ ਨਾਧਡਯੋਲ਼ ੁ
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ਵਧਨਤਸੇਧਯਦਂੋਡਗੂਧਡ ਨਾਰਾ 
ਯਣ ਧਦਵਾਰਾਧਤਸਰਯੋਲ਼ਗੀ ਪ੍ਧਰ 
ਵਨਜਜਾਂਡਦੋਲ਼ਧਖਲ਼ ਜੀਵਰੋਧਲ਼ਿੱ ਦੁ ਮਧੋਹਸਵੁ ੧੨-੧੪ 
 
ਧਦਨ ਧਦਨਧਦ ਵ੍ਧਿਸੁਵ ਕੁਮੁਦਾ 
ਪ੍ਤਨ ਮਯੂਖਦ ਸੋਬਗ ਗਤਸ ਿੋ 
 ਨ ਧਵਿੋਧਕਧਸ ਮੋਦਬਡ ਬਿੱਿਨੇ ਧਨਰਂਤਸਰਧਦ 
ਕੁਨਰਗੀ ਸਕੁਥਾਮ੍ੜ੍ ਇਤਸਦ ਭੋ 
ਜਨਦ ਸੁਖ ਦੋਰਕੁਵਦੁੇ ਿਕੁਮੀ 
ਮਨੋਹਰਨ ਸਦਗੁਣਵ ਕੀਧਤਤਪ੍ ਭਕੁਤਸਗਿੱਿਦਿੇ ੧੨-੧੫ 
 
ਈ ਤਸਨੁਧਵਨੋਲ਼ਧਗਹਵ ੁਓਤਸ 
ਪ੍ਰੋਤਸਰੂਪ੍ਧਦ ਨਾਧਡਗਲ਼ੁ ਪ੍ੁਰ ੁ
ਹੂਤਸ ਮੁਖਰਿੱ ਧਿਹਰੁ ਤਸ ਧਮਂਦਧਿਕਰੋਡਗੂਧਡ 
ਭੀਧਤਸਗੋਧਲ਼ਸੁਤਸ ਦਾਨਵਰ ਸਂ 
ਘਾਤਸਨਾਮਕ ਹਧਰਯ ਗੁਣ ਸਂ 
ਪ੍ਰੀਧਤਸਯਧਿ ਸਦੁਪ੍ਾਸਨੇਯ ਗੈਵੁਤਸਿੇ ਮੋਧਦਪ੍ਰੁ ੧੨-੧੬ 
 
ਜਿਟ ਕੁਿੱ ਕੁਟ ਖੇਟ ਜੀਵਰ 
ਕਲ਼ੇਵਰਗਲ਼ੋਲ਼ਧਗਿੱਦ ੁਕਾਧਣਧਸ 
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ਕੋਲ਼ਦੇ ਤਸਿੱ ਤਸਦ੍ਤੁਪ੍ ਤਸ ਨਾਮਦਧਿ ਕਰੇਸੁਤਸਧਿ 
ਜਿਰੁਹੇਅਣ ਧਵਧਵਿ ਕ੍ਮ ਂ
ਗਲ਼ ਧਨਰਂਤਸਰ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਧਸ ਤਸ 
ਤ੍ਫਿਗੁਲ਼ੁ ਣਦੇ ਸਂ ਧਰਸੁਵਨੁ ਧਨਤਸਯ ਸੁਖਪ੍ੂ੍ਣ ੧੨-੧੭ 
 
ਧਤਸਧਲ਼ਦੁਪ੍ਾਸਨੇਗੈਵੁਤਸੀ ਪ੍ਧਰ 
ਮਧਿਨਨਧਂਤਸਰੁ ਦੁ੍ਜਨਰ ਕ ਂ
ਗਧਲ਼ਗੇ ਗੋ ਧਰਸਦੇ ਧਵਪ੍ਧਸ਼ਚਤਸਰਡੋਨੇ ਗਧਤਵਸਦੇ 
ਮਲ਼ੇ ਧਬਧਸਿੁ ਹਧਸ ਤ੍੍ ਇਸ਼ੇ ਜਯਾਪ੍ਜਯ 
ਖਲ਼ਰ ਧਨਦਂਾਧਨਂਦੇ ਭਯਗਧਲ਼ 
ਗਲ਼ੁਕਦਿੇ ਮਿੱਦਾਨੇਯਦਂਧਦ  ਧਰਸੁ ਿਰੇਯਲ਼ੋਗੇ ੧੨-੧੮ 
 
ਕਾਨਨ ਗਰਾਮਸਥ ਸਤਵ 
ਪ੍ਰਾਧਣਗਲ਼ੁ ਪ੍ਰਧਤਸਧਦਵਸਦਧਿ ਏ 
ਨੇਨੁ ਮਾਦੁਵ ਕ੍ਮਗਲ਼ੁ ਹਧਰਪ੍ੂਜੇਯੇਂਦਧਰਦੁ 
ਿੇਧਨਸੁਤਸ ਸਦ੍ਭਧਕਤਯਧਿ 
ਪ੍ਵਮਾਨਮੁਖ ਦੇਵਾਂਤਸਰਾਤ੍ਮਕ 
ਸ਼ਰੀਧਨਵਾਸਧਨਗ੍ਧਪ੍ਸੁਤਸ ਮੋਧਦਸੁਤਸ ਨਧਿਯੁਧਤਸਰੁ ੧੨-੧੯ 
 
ਨੋਕਨੀਯਨੁ ਿੋਕਦੋਲ਼ ੁਸ਼ੁਧਨ 
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ਸੂਕਰਾਧਦਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਨੇਿੇਧਸ 
ੰਿੱਦੇਕਮੇਵਾਧਦਵਤਸੀਯ ਬਹੁਰੂਪ੍ਾਵਹਯਗਧਲ਼ਦਂ 
ਤਸਾ ਕਰੇਸੁਤਸਲ਼ੋਧਗਿੱਦੁ ਧਤਸਧਲ਼ਸਦ ੇ
ਸ਼ਰੀ ਕਮਿਭਵ ਮੁਖਯ ਸਕਿ ਧਦ 
ਵੌਕਸਗਣਾਰਾਿਯ ਕਕੈੋਂਡਨੁਧਦਨਧਦ ਪ੍ੋਰੇਵ ੧੨-੨੦ 
 
ਇਧਨਤਸੁਪ੍ਾਸਨੇ ਗੈਵਧੁਤਸਹ ਸ 
ੰਿੱਜਨਰੁ ਸਂਸਾਰਦਧਿ ਪ੍ਰਧਤਸ ਪ੍ਰਧਤਸ 
ਧਦਨਗਲ਼ਧਿ ਏਨੇਨੁ ਮਾਡੁਵੁਦੇੇੱਿ ਹਧਰਪ੍ਜੂੇ 
ਏਧਨਧਸਕੋਂਬੁਵੁ ਸਤਸਯਵੀ ਮਾ 
ਧਤਸਨਧਿ ਸਂਸ਼ਯ ਬਡਵੁ ਨਰਨ 
ਲ੍ਪ੍ਨੁ ਸੁਧਨਸ਼ਚਯ ਬਾਹਯ ਕ੍ਮਵ ਮਾਧਡ ਫਿਵੇਨੁ ੧੨-੨੧ 
 
ਭੋਗਯ ਭੋਕ੍ੜਤ੍੍ ਇਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਹਧਰ ਤਸਾ 
ਭੋਗਯ ਭੋਕਤਨੁ ਏਧਨਧਸ ਯੋਗਯਾ 
ਯੋਗਯ ਰਸਗਲ਼ ਦੇਵਦਾਨਵਗਣਕੇ ਉਧਣਸਵੁਨੁ 
ਭਾਗਯਧਨਧਿ ਭਕਤਧਰਗੇ ਸਦਵੈ 
ਰਾਗਯ ਭਧਕਤ ਜ ਆਨਵੀਵਾ 
ਯੋਗਯਧਰਗੇ ਦਵੇਸ਼ਾਧਦਗਲ਼ ਤਸ ਨਿੱ ਧਿ ਕੋਡੁਧਤਸਿੱ ਪ੍ ੧੨-੨੨ 
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ਈ  ਤਸੁਤਦਸ਼ ਭੁਵਨਦੋਲ਼ਗੇ   
ਰਾ ਰਾਤ੍ਮਕ ਜੀਵਰਿੱ ਧਿ ਧਵ 
ਰੋ ਨਾਤ੍ਮਜ ਵਂ ਕਨੁ ਨੇਿੇਧਸਿੱ ਦੁ ਧਦਨ ਧਦਨਧਦ 
ਯਾ ਕਨੁ ਏਦਂਧੇਨਧਸਕੋਂਬ ਮ 
ਰੀਧ ਦਮਨ ਸੁਹਂਸਰਧੂਪ੍ ਧਨ 
ਸ਼ੇ ਕਾਵਹਯਨਾਧਗ ਜਨਰਧਭਿਾਸ਼ੇ ਪ੍ੂਰੈਪ੍ ੧੨-੨੩ 
 
ਅ ਨਦ ਨਾਦ ਨਮਯ ਸਵਯ 
ਮ ਨ ਬਰਹ੍ਮਾਦਯਧਖਲ਼  ੇਤਸਨ 
ਕ ਨ ਕਲ੍ਪ੍ਕਨਾਹਨਧਨਰੁਿੱ ਿਾਧਦ ਰੂਪ੍ਾਦਧਿ 
ਅਨਯਰਨਪ੍ੇਇਸਦੇ ਗੁਣਕਾ 
ਰੁਣਯ ਸਾਗਰ ਸ੍ੜ੍ ਇਧਸ਼ਸਸੁਵਨੁ ਧਹ 
ਰਣਯਗ੍ਭਨੋਧਲ਼ਿੱ ਦੁ ਪ੍ਾਧਿਸੁਵਨੁ ਜਗਤਸਰਯਵ ੧੨-੨੪ 
 
ਧਤਸਰਪ੍ਦ ਧਤਸਰਦਸ਼ਾਿਯਅ ਧਤਸਰਸਥ 
ਧਤਸਰਪ੍ਥਗਾਧਮਧਨਧਪ੍ਤਸ ਧਤਸਰਧਵਕਰਮ 
ਕ੍ੜ੍ ਇਪ੍ਣਵਤ੍ਸਿ ਕੁਵਿਯਦਲ਼ ਸ਼ਯਾਮ ਧਨੇੱਸੀਮ 
ਅਪ੍ਧਰਧਮਤਸ ਧ ਤ੍ਸਖੁ ਗੁਣਾਤ੍ਮਕ 
ਵਪ੍ੁਸ਼ ਵੈਕੁਂਠਾਧਦ ਿੋਕਾ 
ਧਿਪ੍ ਤਸਰਯੀਮਯ ਤਸ ਨਵਰ ਧਨਸ਼੍ਕਾਪ੍ਟਧਦਂ ਪ੍ੋਰੇਵ ੧੨-੨੫ 
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ਿਵਣ ਧਮਧਸ਼ਰਤਸ ਜਿਵ ੁਤਸੋ੍ਪ੍ੁਦ ੁ
ਿਵਣ ਦੋਪ੍ਾਯਧਿ ਧਜਿਃਵੇਗੇ 
ਧਵਵਰਗੈਸਿੁ ਸ਼ਖਯਵਾਗੁਵੁਦੇਨੋ ਨੋਲ਼੍ਪ੍ਧਰਗੇ 
ਸ਼ਵਵਸ਼ ਵਯਾਪ੍ੀ ਏਧਨਧਸ ਿਮੀ 
ਿਵ  ਰਾ ਰਦੋਲ਼ਗ ੇਤਸੁਂਧਬਹ 
ਨਧਵਧਦਤਸਨ ਸਾਕਿਯ ਭਿੱਿਵਰਾਰੁ ਸੁਰਰਲ਼ੋਗੇ ੧੨-੨੬ 
 
ਵਯਾਪ੍ਤਨਂਦਧਦ ਸਤਵਜੀਵਰੋ 
ਧਲ਼ਿੱ ਪ੍ ਧ ਨ੍ਮਯ ਘੋਰਭਵ ਸਂ 
ਤਸਪ੍ਯ ਮਾਨਰੁ ਭਜੀਸ ੇਭਕੁਧਤਸਯਧਲ਼ਂਦਧਿਹਪ੍ਰਧਦ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਨਾਗੁਵਨਵਰਵਗੁਣਗ 
ਲ਼ੋੇੱਪ੍ੁਗੋਂਬਨੁ ਭਕਤ ਵਤ੍ਸਿ 
ਤਸਿੱ ਧਪ੍ਸੁਵ ਬਹੁਜਨ੍ਮ ਦੋਸ਼ਗਲ਼ਵਧਰਗਨਵਰਤਸ ੧੨-੨੭ 
 
ਹਿਵ ੁਬਗੇਯਧਿ ਹਧਰਯ ਮਨਦਧਿ 
ਓਧਿਧਸ ਧਨੇੱਧਿਧਸ ਏਨੁ ਮਾਡੁਵ 
ਕੇਿਸਗਲ਼ੁ ਅਵਨਧਂਘਰਪ੍ੂਜੇਗਲ਼ੇਂਦੁ ਨੇਨੇਵੁਧਤਸਰੁ 
ਹਿਿਰਾਨੁਜ ਤਸਾਨੇ ਸਤਵ 
ਸਥਲ਼ਗਲ਼ਧਿ ਨੇਧਿਧਸਿੱਦੁ ਧਨਸ਼ਚ ਂ
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 ਿ ਭਕੁਧਤਸ ਸੁਜ ਆਨ ਭਾਗਯਵ ਕੋੇੱਟੁ ਸਂਤਸੈਪ੍ ੧੨-੨੮ 
 
ਦੋਸ਼ਗਂਿਧਵਦੂਰ ਨਾਨਾ 
ਵੇਸ਼ਿਾਰਕ ਈ ਜਗਤਸਰਯ 
ਪ੍ੋਸ਼ਕ ਪ੍ੁਰਾਤਸਨ ਪ੍ੁਰਸ਼ੁ ਪ੍ੁਰੁਹੂਤਸ ਮੁਖਧਵਨੁਤਸ 
ਸ਼ੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਧਰਯਂਕ ਸ਼ਯਨ ਧਵ 
ਭੀਸ਼ਣ ਧਪ੍ਰਯ ਧਵਜਯਸਖ ਸਂ 
ਤਸੋਸ਼ਬਧਡਸੁਵ ਸੁਜਨਧਰਸ਼ਸਾਰਥਗਲ਼ ਪ੍ੂਰਧੈਸ ੧੨-੨੯ 
 
ਸ਼ਰੀਮਹੀਸੇਧਵਤਸ ਪ੍ਦਾਂਬੁਜ 
ਭੂਮ ਸਦ੍ਭਕਤੈਕਿਭਯ ਧਪ੍ 
ਤਸਾਮਹਾਦਯਮਰਾਸੁਰਾਧਤਚਤਸ ਪ੍ਾਦ ਪ੍ਂਕੇਜ 
ਵਾਮ ਵਾਮਨ ਰਾਮ ਸਂਸਾ 
ਰਾਮਯੌਸ਼ਿ ਹੇ ਮਮਕਿੁ 
ਸਵਾਧਮ ਸਂਤਸੈਸੇਨਿੁ ਬਦਂੋਦਗੁਵਨੁ ਕਰੁਣਾਲ਼ ੁ੧੨-੩੦ 
 
ਦਨੁਜ ਧਦਧਵਜਰਧੋਲ਼ਿੱ ਦੁ ਅਵਰਵ 
ਰਨੁਸਧਰਧਸ ਕ੍ਮਗਲ਼ ਮਾਲ਼੍ਪ੍ਨੁ 
ਜਨਨਮਰਣਾਦਯਧਖਲ਼ਦੋਸ਼ਧਵਦੂਰ ਏ ਮੋਡਨੇ 
ਜਧਨਸੁਵਨੁ ਜੀਧਵਸਵੁ ਸਂਰ 
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ਅਣੇਯ ਮਾਡੁਵਨੇੇੱਿ ਕਾਿਧਦ 
ਿਨਵ ਕਾਧਯਧਦਹ ਸ੍ਪ੍ਨਂਤਸਧਨਧਮਿੱਤਸ ਬਾਂਿਵਨੁ ੧੨-੩੧ 
 
ਧਬਸਰੁਹਾਪ੍ਤਾਗਸਧਦ ਤਸਾਨੁਦ 
ਧਯਸਿੁ ਵ੍ੜ੍ ਇਅਂਗਲ਼ ਨੇਲ਼ਿੁ ਪ੍ਸ 
ਧਰਸੁਵੁਧਵਲ਼ੇਯੋਲ਼ੁ ਅਸਤਧਮਸਿੱਿਿੱ ਿੇ ਿੀਧਨਪ੍ਵ ੁ
ਸ਼ਵਸਨ ਮੁਖਯਮਰਾਂਤਸਰਾਤ੍ਮਕ 
ਨੋਸ਼ਦੋਧਲ਼ਰਧੁਤਸਿੱ ਪ੍ਵੁ ਈ ਜਗਤਸਰਯ 
ਬਧਸਰੋਧਲ਼ਧਂਬਿੱ ਟੇੇੱਿ ਕ੍ਮਵ ਤਸੋ੍ਪ੍ ਨੋਲ਼੍ਪ੍ਧਰਗੇ ੧੨-੩੨ 
 
ਧਤਸਰਭੁਵਨੈਕਾਰਾਿਯ ਿਮੀ 
ਸੁਭੁਜਯੁਗਲ਼ਾਧਿਂਧਗਤਸਾਂਗ 
ਸਵਭ ੁਸੁਖਾਤ੍ਮ ਸੁਵ੍ਣਵ੍ਣ ਸੁਪ੍੍ਣਵਰਵਹਨ 
ਅਭਯਦਾਨਤਂਸਾ੍ਕ ਸ਼ਧਸ਼ਸ 
ੰ ਧਨਭ ਧਨਰਂਜਨ ਧਨਤਸਯਦਧਿ ਤਸਨ 
ਗਧਭਨਧਮਸੁਵਧਰਗੀਵ ਸਤਵਾਤਥਗਲ਼ ਤਸਡਯੇਦਿੇ ੧੨-੩੩ 
 
ਕਧਵਗਧਲ਼ਂਦਧਿ ਧਤਸਧਲ਼ਦੁ ਪ੍ਰਾਤਸਿਃ 
ਸਵਨ ਮਿਯਂਧਦਨਵੁ ਸਾਯਮ 
ਸਵਨਗਲ਼ ੁਵਸ ੁ੍ ਇਦਰਰਾਧਦਤਸਯਰੋਲ਼ੁ ਰਾਧਜਸੁਵ 
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ਪ੍ਵਨਨੋਲ਼ੁ ਕ੍ੜ੍ ਇਧਤਸ ਜਯ ਸੁਮਾਯਾ 
ਿਵਨ ਮੂਧਤਤਤਸਰਯਵ ਧ ਂਧਤਸਧਸ 
ਧਦਵਸਵੇਂਬਾਹੁਧਤਸਗਧਲ਼ਂਦਧਤਚਸੁਤਸ ਸਧੁਖਸੁਧਤਸਰੁ ੧੨-੩੪ 
 
 ਤਸੁਰਧਵਂਸ਼ਤਸਯਬਦ ਵਸੁਦੇ 
ਵਤਸੇਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਪ੍ਰਦਯੁਮਨਧਨੇੱਪ੍ਨੁ 
 ਤਸੁਸ਼ਚਤਸਵਾਧਰਂਸ਼ਧਤਸਗਲ਼ਧਿ ਸਂਕ੍ਸ਼ਣਾਖਯ 
ਹੁਤਸਵਹਾਅਨੋਧਲ਼ਹਨੁ ਮਾਯਾ 
ਪ੍ਧਤਸਯੁ ਹਧਦਨਾਰਧਿਕ ਦਵਾਧਤਸਰ ਂ
ਸ਼ਧਤਸ ਵਰੁਸ਼ਗਲ਼ਧਿਿੱ ਪ੍ਨਾਧਦਤਸਯਨੋਲ਼ੁ ਧਸਤਸਕਾਯ ੧੨-੩੫ 
 
ਸ਼ੋਦਸ਼ੋੇੱਤਸਰਸ਼ਤਸ ਵਰੁਸ਼ਦਧਿ 
ਸ਼ੋਡਸ਼ੋੇੱਤਸਰਸ਼ਤਸ ਸੁਰੂਪ੍ਧਦ 
ਕਰੀਧਡਸੁਵ ਵਸੁ੍ ਇਦਰਾਧਦਤਸਯਰੋਲ਼ੁ ਸਧਤਸਸਧਹਤਸ 
ਵਰੀਡਧਵਿੱਿਦੇ ਭਧਜਪ੍ ਭਕਤਰ 
ਪ੍ੀਧਡਸੁਵ ਦਧੁਰਤਸੌਘਗਲ਼ ਦੂ 
ਰੋਧਡਸੁਤਸ ਬਧਲ਼ਯਧਿ ਧਬਡਦੇ ਨੇਿਧਸਿੱ ਪ੍ ਭਯਹਾਧਰ ੧੨-੩੬ 
 
ਮੂਰਧਿਕ ਏਭਂਿੱ ਤਸੁ ਸਹਸਰੈ 
ਨੂਰੁ ਇਿੱ ਪ੍ਿੱ ਤਸੇਧਨਪ੍ ਰਪੂ੍ਧਦ 
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ਤਸੋਰੁਧਤਸਿੱ ਪ੍ ਧਦਵਾਧਨਸ਼ਾਧਿਪ੍ਰੋਲ਼ਗੇ ਧਨਤਸਯਦਧਿ 
ਭਾਰਤਸੀ ਪ੍ਰਾਣਰੋਲ਼ਧਗਿੱਦੁ ਧਨ 
ਵਾਧਰਸੁਤਸ ਭਕਤਰ ਦੁਧਰਤਸ ਧਹ ਂ
ਕਾਰ ਧਨਿਨ ਪ੍ਰਥਮ ਰੂਪ੍ਧਦ ਧਪ੍ਤ੍੍ ਇਗਲ਼ਨੇ ਪ੍ੋਰੇਵ ੧੨-੩੭ 
 
ਬੁਿੱ ਧਿ ਪ੍ੂਤਵਕ ਉੱਤਸਮੋੇੱਤਸਮ 
ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਊ੍ਣਾਂਬਰਵ ਪ੍ਕਂਦ ੋ
ਲ਼ਧਦ ਤਸੇਗੇਯਿੁ ਿੇਪ੍ਵਾਗੁਵੁਦੇ ਪ੍ਰੀਇਸਿੁ 
ਪ੍ਦ੍ਮਨਾਭਨੁ ਸਤਵਜੀਵਰੋ 
ਧਲ਼ਿੱ ਦਰੇਨੁ ਗੁਣਤਸਰਯਗਧਲ਼ ਂ
ਬਿੱਿਨਾਗੁਵਨੇਨੋ ਧਨਤਸਯ ਸੁਖਾਤ੍ਮ ਧ ਨ੍ਮਯਨੁ ੧੨-੩੮ 
 
ਸਕਿ ਦੋਸ਼ਧਵਦੁਰ ਸ਼ਧਸ਼ ਪ੍ਾ 
ਵਕ ਸਹਸਰਾਨਂਤਸ ਸੂਰਯ 
ਪ੍ਰਕਰ ਸ ਧਨਭਗਾਤਸਰ ਿਕੁਮੀਕਲ਼ਤਸਰ ਸੁਰਧਮਤਸਰ 
ਧਵਖਨਸਾਂਡਦਧੋਲ਼ਿੱ ਪ੍ ਬਰਹ੍ਮਾ 
ਦਯਧਖਲ਼  ੇਤਸਨਗਣਕੇ ਤਸਾਨੇ 
ਸਖਨੇਧਨਧਸਕੋਂਡਕਧੁਟਿਾਤ੍ਮਕਧਨੇੱਪ੍ਨਵਰਤਂਸੇ ੧੨-੩੯ 
 
ਦੇਸ਼ਭੇਦਗਲ਼ਿੱ ਧਿ ਇਿੱ ਪ੍ਾ 
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ਕਾਸ਼ਦੋਪ੍ਾਧਦਯਧਿ  ਤੇਸਨ 
ਰਾਧਸ਼ਯਲ਼ੋੁ ਨੇਿੇਧਸਿੱ ਪ੍ਨਵਯਵਿਾਨਦਧਿ ਧਨਰੁਤਸ 
ਸ਼ਰੀਸਧਹਤਸ ਸਤਵਤਸਰ ਧਨਰਵਾ 
ਕਾਸ਼ ਕੋਡੁਵਂਦਦਧਿ ਕੋਡੁਤਸ ਧਨ 
ਰਾਸ਼ੇਯਧਿ ਸਤਵਾਂਤਸਰਾਤ੍ਮਕ ਸ਼ੋਧਭਸੁਵ ਸੁਖਦਾ ੧੨-੪੦ 
 
ਸ਼ਰੀਧਵਰੀਂ ਾਦਯਮਰਗਣ ਸਂ 
ਸੇਧਵਤਸਾਂਧਘਰ ਸਰੋਜ ਈ ਜਡ 
ਜੀਵਰਾਧਸ਼ਗਲ਼ੋਲ਼ਹੋਰਗੇ ਨੇਧਿਧਸਿੱਦੁ ਧਨਤਸਯਦਧਿ 
ਸਾਵਕਾਸ਼ਨੁ ਏਧਨਧਸ ਤਸ ਨ ਕ 
ਲ਼ੇਵਰਦੋਧਲ਼ਮ੍ੜਧਬਿੱਟੁ ਸਿਹੁਵ 
ਦੇਵ ਦੇਵਧਕਰਮਣ ਦਾਨਵਹਰਣ ਧਜਤਸਮਰਣ ੧੨-੪੧ 
 
ਮਾਸ ਓਂਦਕੇ ਪ੍ਰਧਤਸਧਦਵਸਦਧਿ 
ਸ਼ਵਾਸਗਲ਼ੁ ਅਹਵਸ਼ਸ  ਤਸਵਾ 
ਧਰਂਸ਼ਧਤਸ ਸਹਸਰਾਧਿਕਾਰੁ ਸੁਿਕ੍ੜਸ਼ ਸਂਖਯੇਯਧਿ 
ਹਂਸ ਨਾਮਕ ਹਧਰਯ ਸ਼ੋਡਸ਼ 
ਈ ਸ਼ਤਸਾਬਦਧਦ ਭਧਜਸ ੇਓਧਿਵ ਦ 
ਯਾ ਸਮੁਦਰ ਕੁ ੇਿਗਧੋਿਦਂਦਦਧਿ ਧਦਨਧਦਨਧਦ ੧੨-੪੨ 
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ਸਥੂਿਦੇਹਦੋਧਲ਼ਿੱ ਦੁ ਵਰਸ਼ੁਕੇ 
ਏਲ਼ਧਿਕ ਏਿੱਪ੍ਿੱ ਤਸੁ ਿਅਦ 
ਮੇਿੇ ਏਿੱਪ੍ਿੱ ਤਸਾਰੁ ਸਾਧਵਰ ਸ਼ਵਾਸ ਜਪ੍ਗਲ਼ਨੁ 
ਗਾਧਲ਼ਦੇਵਨੁ ਕਰੁਣਦਧਿ ਈ 
ਰੇਲ਼ੁ ਿੋਕਦਲ਼ੋੁਿੱ ਲ਼  ੇਤਸਨ 
ਜਾਿਦੋਲ਼ੁ ਮਾਡੁਵਨੁ ਧਤਸਰਜਗਦਵਯਾਪ੍ਤ ਪ੍ਰਮਾਪ੍ਤ ੧੨-੪੩ 
 
ਈਰੇਰਦੁ ਦੇਹਗਲ਼ੋਧਲ਼ਿੱ ਦੁ ਸ 
ਮੀਰਦੇਵਨੁ ਸ਼ਵਾਸ ਜਪ੍ ਨਾ 
ਨੂਰਧਿਕਵਾਧਗਿੱ ਪ੍ ਏਭਂਿੱ ਤਸਾਰੁ ਸਾਹਸਰ 
ਤਸਾ ਰਧ ਸੁਵਨੁ ਧਦਵਸ ਓਂਦਕ ੇ
ਮੂਰੁਧਵਿ ਜੀਵਰੋਲ਼ਧਗਿੱਦੁ ਖ 
ਰਾਧਰ ਕਰੁਣਾਬਿਧਵਦੇਂਤਸੁਟੋ ਪ੍ਵਨਰਾਯਨੋਲ਼ੁ ੧੨-੪੪ 
 
ਸ਼ਰੀਿਵ ਜਗ ਨਾਥਧਵਠਿਨੁ 
ਤਸਾ ਦਯਧਦ ਵਦਨਦਲ਼ੋੁ ਨੁਧਡਦ ੋ
ਪ੍ਾਧਦਯਧਿ ਨਾ ਨੁਧਡਦੇਨਿੱ ਿਦੇ ਕਧੇਲ਼ ਬੁਿਜਨਰੁ 
ਸਾਿੁਧਿਂਗ ਪ੍ਰਦ₹ਹਕਰੁ ਧਨ 
ਸ਼ੇਧਿਧਸਦਰਨੇਹੁਦੁ ਏ ਨਪ੍ 
ਰਾਿਵੇਧਨਦਰੋਲ਼ਗੇ ਪ੍ਲ਼ੇੁਦੁ ਧਤਸਧਲ਼ਦ ਕੋਧਵਦਰੁ ੧੨-੪੫ 
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